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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1: подобрена фискална рамка
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

Основање Фискален совет

/

Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните приходи

Помалку од 9%

% на показатели и подобрен квалитет на креираните статистички
податоци

80%
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1: подобрена фискална рамка
МЕРКА
П1M1:

подготовка, усвојување и спроведување фискални правила

АКТИВНОСТ
Активност 1 (П1M1A1): подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила
РЕЗУЛТАТИ
Усвоени прописи за фискални правила
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ2018
Подготвување нацрт-фискални правила
Подготвени фискални правила
Усвојување на законските прописи за фискални правила
Усвоени законски прописи за фискални правила
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ЗАПО
ЗАВР
ИЗНОС НА СРЕДСТВА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
ЧНУВ
ШУВА
А
кк/гг
кк/гг
Подготовка на фискални правила и усвојување
К1
К4
законски прописи за фискални правила
2018
2019
ПОДАКТИВНОСТ
Анализа на веќе дадени препораки и собрани
податоци за фискалните правила

2017

2018

МФ

Нема

13,000 евра = 800,000 МКД

Буџет на државата
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Консултации со службите на Европската комисија и
меѓународните финансиски институции за развој на
концептот на примена и следни активности во врска
со фискалните правила

К1 2018

К4
2018

МФ

ЕУ, ММФ, СБ
Странски
локални
експерти

27,000 евра = 1,660,500 МКД

Финансирано од страна
на донатори (во фаза на
преговори со
потенцијални донатори
за подготовка на
буџетската регулатива
во согласност со
подобрувањата на
системот за УЈФ,
деталното планирање на
сите работни процеси во
УЈФ и подготовка на
техничката
спецификација за
интегрираниот
информатички систем
за управување со
финансии. Во врска со
ова, фискалните
правила ќе бидат дел од
овој проект)

10,000 евра = 615,000 МКД

ММФ Техничка мисија
на краткорочен експерт
од ММФ за фискални
правила - февруари 2018

и
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Законски

измени

за

институционализирање

на

Фискалниот совет
Во фаза на преговори со потенцијални донатори за
подготовка на буџетската регулатива во согласност
со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното
планирање на сите работни процеси во УЈФ и
подготовка

на

техничката

спецификација

2018

2019

МФ

Собрание

0*
*трошоци за работење на
Фискалниот совет се
проценуваат на 165.000
евра годишно (откако ќе
започне со работа во 2019
г.)

Буџет на државата

интегрираниот информатички систем за управување
со финансии. Во врска со ова, фискалните правила ќе
бидат дел од овој проект (годината, експертите и
потребните средства се наведени погоре).

ВКУПНО:

3,075,000 МКД
50,000 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1: подобрена фискална рамка
МЕРКА
П1М2: зајакнување на проектирањето
АКТИВНОСТ
Активност 1 (П1М2А1): реорганизација на организациската структура и одговорностите во врска со проекциите за приходи
РЕЗУЛТАТИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
Усвојување нова систематизација со јасни улоги и одговорности за проекции за
Усвоена систематизација
даночни и неданочни приходи
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА

Реорганизација на организациската структура и
одговорностите во врска со проекциите за приходи

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K1
2018

ЗАВР
ШУВА
кк/гг

K1/201
8

К4/201
8

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

K4
2018

ПОДАКТИВНОСТ
Анализа на тековниот процес за проекции за приходи
заснована на најдобрите практики во земјите-членки
на ЕУ и препораки за нивно подобрување – твининг
проект „Зајакнување на среднорочното буџетирање за
ефективно управување со јавни финансии“ 2015 - 2017

Сектори на
Министерството
за финансии

/

8,700 евра = 535,000
МКД

ВКУПНО:

Буџет на државата

535,000 МКД
8,700 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1: подобрена фискална рамка
МЕРКА
П1М2: зајакнување на проектирањето
АКТИВНОСТ
Активност 2 (П1М2А2): зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи
РЕЗУЛТАТИ

ПОКАЗАТЕЛИ
а) Вработување доволно персонал за проекции за даночни приходи
АКТИВНОСТ

Зајакнување на капацитетите за планирање даночни
приходи

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K4
2018

ТАРГЕТ ФГ 2018
/
ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ЗАВР
ШУВА
кк/гг

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

K4
2019

ПОДАКТИВНОСТ
Почеток на постапката за ангажирање нов персонал за
проекции за даночни приходи

K4/201
8

K2/201
9

Сектори на
Министерството
за финансии

/

12.000 евра = 738,000
МКД

ВКУПНО:

Буџет на државата

738,000 МКД
12,000 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1: подобрена фискална рамка
МЕРКА
П1М2: зајакнување на проектирањето

АКТИВНОСТ
Активност 4: понатамошно развивање на макроекономскиот модел
РЕЗУЛТАТИ
Подобрен макроекономски модел
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата
б) Вклучување нови временски серии за квартални национални сметки во
Ревидирана методологија
методологијата
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА

натамошно развивање на макроекономскиот модел

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К3
2018

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ЗАВР
ШУВА
кк/гг
К4
2018

МФ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

- 2.000 евра = 123,000
МКД за софтвер
- 3.500 евра = 215,000
МКД проценети
трошоци за
краткорочна
експертска мисија
ВКУПНО:

ИЗВОР

- Буџетот на државата
- за софтвер
- ЕУ - ТАИЕКС (TAIEX)
за краткорочна
експертска мисија

338,000 МКД
5.500 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 2: мобилизација на приходите
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

Подобрена даночна ефикасност

Ефикасност на наплата на ПДД не помала од 0,23
Ефикасност на наплата на данокот на добивка не помала од 0,14
Ефиксаност на наплата на ДДВ не помала од 0,52

Ниво на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ во
областа на даноци и царина – број на правни акти на ЕУ за даноци и царина
(постојни правни одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во националното
законодавство.
% на дигитализирани даночни услуги
Користење поедноставени постапки во царинските контроли - зголемен број одлуки
за користење дигитализирани поедноставени постапки
Непречено функционирање и стабилност на електронските системи на УЈП и ЦУ во
случај на криза во однос на податоците и работните процеси

Не е основан Центарот за опоравување од катастрофи
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 2: мобилизација на приходите

МЕРКА
П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки
АКТИВНОСТ
Активност 1: спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси,
нов даночен интегриран ИТ систем)

РЕЗУЛТАТИ
Нов софтвер
Нов хардвер
ПОКАЗАТЕЛИ
а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени
приходи (освен исплата на плата)“
б) Издавање предпополнета Годишна даночна пријава од страна на УЈП
в) Подобрени услуги на Контакт центарот и даночните шалтери;
г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем
д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем
ѓ) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем
е) Обезбедена контрола на квалитет - техничка подршка за имплементација на
новиот интегриран ИТ систем
ж) Систем за проценка на ризик – СПР за даночна контрола

ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Развиени, тестирани и воведени
идни работни процеси (“To-Be” business processes) и нов софтвер
б) Развиени и тестирани
идни работни процеси (“To-Be” business processes) и нов софтвер
в) Испорачана ИТ опрема за зајакнување на капацитетот на УЈП – Контакт
центар/Кол центар
г) Подготовка и испорака на моделирани работни процеси (BPM2) кои ја
покажуваат глобалната глобалната шема на работните процеси кои треба да
се реструктурираат и интегрираат во новиот ИТ систем (иден (“TO –BE”) систем)
д) Подготвена техничка спецификација
ѓ) Подготвена техничка спецификација
е) Подготвена техничка спецификација
ж) Развиен и имплементиран систем за проценка на ризик – СПР софтвер
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АКТИВНОСТ

Спроведување
на
проектните
активности
предвидени во Програмата за модернизација на УЈП
(вклучувајќи
реструктурирање
на
работните
процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПОЧН
УВА
кк/гг
K1 2016

ЗАВРШ
УВА
кк/гг
K1 2021

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А

ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА СРЕДСТВА

ИЗВОР

ПОДАКТИВНОСТ
Воведување електронско поднесување „пресметки за
исплата на приходи на граѓаните (освен исплата на
плата)“;
Издавање на пополнета годишна даночна пријава од
страна на УЈП

Набавка на ИТ опрема за надградба на системот еДаноци и за Проектот „Поедноставување на
постапките за известување и плаќање ППД даночни
обврзници – физички лица “
Подобрување на услугите на Контакт центарот и
даночните шалтери (Набавка на ИТ опрема за
зајакнување на капацитетот на УЈП – Контакт
центар/Кол центар)
-

Зајакнување на персоналот на УЈП и нови
вработувања (35 нови вработувања = 282,240 евра;
70 нови прераспределувања = 99,120 евра)

К4 2016

К4 2016

К4 2019

К4 2018

УЈП

МФ

4.800 евра = 295,200 МКД

Буџет на државата

93.730 евра = 5,764,300
МКД

Донатор: ЕУ,
рамковен договор од
ИПА I 2012

631,353 евра = 38,828,210
МКД

Буџет на државата

229.675 евра = 14,125,000
МКД

Донатор: ЕУ, договор
за набавка од ИПА II
– инструмент на ЕУ
за интеграција (EUIF
2014)
Буџет на државата

УЈП

К4 2014

К4 2019

УЈП

/

К1 2018

К4 2018

УЈП

МФ

381,360 евра = 23,453,640
МКД
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-

-

Развивање и реструктурирање на работните процеси
за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка
и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2)
кои ја покажуваат глобалната шема на деловните
процеси кои треба да бидат реинженирани и да се
интегрираат во новиот ИТ систем (“TO-BE” систем):
набавка на “BMP” софтвер и лиценци, техничка
спецификација за хардверот и софтверот за новиот
интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет –
техничка поддршка за имплементација).

К4 2017

Воспоставување на нова ИТ систем сала
(обезбедување на просторни услови; Дизајн и надзор
на проектот = 2000 евра; Договор за јавна набавка на
работи = 50000 евра)

К1 2018

К4 2019

УЈП

/

Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на
УЈП, одржување, лиценци итн. (надградба и
одржување на системот е-Персонален данок,
вклучувајќи
регистрација,
поднесувaње
на
пресметки, контрола и пренос на податоци за
исплата на плати = 194.489 евра; надградба и
одржување на системот е-Даноци = 113.452 евра;
надградба на системот за даночно сметководство =
81.037 евра).

К1 2018

К4 2019

УЈП

/

К1 2017

К4 2019

УЈП

Развој и воведување систем за процена на ризик –
СПР во УЈП.

299.766 евра = 18,435,600
МКД

К4 2019

УЈП

МФ/МИОА

Донатор: ЕУ,
рамковен договор за
услуги од ИПА II –
инструмент на ЕУ за
интеграција (EUIF
2014)
Буџет на државата

25.000 евра = 1,537,500
МКД
52.000 евра = 3,198,000
МКД

388,978 евра = 23,922,150
MKД

360.000 евра = 22,140,000
МКД

Вкупно:

Буџет на државата

Буџет на државата

Донации од
Австриската
агенција за развој и
We Do IT Solutions,
GmbH, Австрија
согласно Договорот
за донации 23-4606/2
од 14.06.2017 г.
151,699,600 МКД
2,466,662 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 2: мобилизација на приходите
МЕРКА
П2М2: подобрени даночни и царински услуги и постапки
АКТИВНОСТ
Активност 2:
зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно
поедноставување на постапките
РЕЗУЛТАТИ
Нов софтвер
Нов хардвер
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки
/
i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите
ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации
iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според
планот
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА

Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРМ со
цел зголемување на квалитетот на контролите и
навремената
реакција
и
понатамошно
поедноставување на постапките
ПОДАКТИВНОСТ

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K1
2016

ЗАВР
ШУВА
кк/гг
K4
2021

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа
компонента како дел од едно твининг фише во
рамките на ИПА 2- 2018

K1
2018

K4
2018

Царинска
управа

ДЕУ

563,099 МКД = 9,150
евра
(бруто плати за 4
вработени кои
трошат 10% од
нивното работно
време)

Буџет на државата

563,099 МКД
9,150 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 2: мобилизација на приходите
МЕРКА
П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки
АКТИВНОСТ
Активност 3 : воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и
незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата
РЕЗУЛТАТИ
Нов софтвер
Нов хардвер
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Број на спроведени финансиски истраги
/
i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите
ii) Надградба на опремата и алатките што ги користат царинските службеници за
спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА

Воведување подобрени модели и методи со цел
зајакнување на контролниот систем за спречување,
откривање и борба против царинска измама и
незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја
трговијата
ПОДАКТИВНОСТ

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K1
2018

ЗАВР
ШУВА
кк/гг
K4
2021

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Анализи
на
отстапувањата,
потребите
за
подобрување на квалитетот на контролите и
навремената
реакција
низ
целата
земја
и
подготвување на оваа компонента како дел од едно
твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018

K1
2018

K4
2018

Царинска
управа

ДЕУ

0*
*трошоците се
вклучени во буџетот
за активноста
П2М2А2
ВКУПНО:

Буџет на државата

0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 3: планирање и буџетирање
ПОКАЗАТЕЛИ
Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната година
Учество на прва линија буџетски корисници, што обезбедуваат сеопфатни
информации за остварувањето и програмски показатели во рамки на нивните
годишни буџетски барања
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и проекциите во СБР за N
година
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и проекциите во СБР за N
година

ТАРГЕТ ФГ 2018
/
0%

Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава во согласност со
ЕСС 2010 (ESA 2010)

25%

до 10%
до 15%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 3: планирање и буџетирање
МЕРКА
П3M1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите
АКТИВНОСТ
Активност 1:

спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање

РЕЗУЛТАТИ
Извештај за ПУЈИ (PIMA)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање а) /
б) спроведени обуки за програмско буџетирање
б) спроведени обуки
в) % на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација
в) 0
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
РАМКА
ИНСТИТУЦИЈА

Спроведување
на
предложениот
пристап
на
програмско буџетирање
ПОДАКТИВНОСТ
Зајакнување на капацитетите на Министерство за

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К1
2018
2018

финансии и на буџетските корисници за соодветно

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ЗАВР
ШУВА
кк/гг

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

К4
2021
МФ и буџетски
корисници

Странски и домашни
експерти

40,000 евра =
2,460,000 МКД

Буџет на државата

10,000 евра = 615,000
МКД

Краткорочна мисија за
техничка помош
обезбедена од ММФ

спроведување на буџетските програми

Анализа на процесот, следење
програмското буџетирање

и контрола на

2018

МФ и буџетски
корисници

80,000 евра =
4,920,000 МКД

Финансирано од страна
на донатори

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Идентификување на препораките за подобрување на
програмската класификација во Буџетот

2017

2018

МФ

Експерт од ММФ –
мисија за техничка
помош:
Експерт од ММФ –

(во фаза на преговори со

мисија за техничка

во

помош – спроведена

подобрувањата

во

декември

потенцијални донатори
за

подготовка

буџетската

2017

согласност

системот

година за Законот за

на

регулатива
со
на

за

УЈФ,

деталното планирање на

буџетите

сите работни процеси во
УЈФ и

подготовка

на

техничката
спецификација

Странски и домашни
експерти

за

интегрираниот
информатички
за

систем

управување

со

финансии. Во врска со
ова,

програмската

класификација ќе биде
дел од овој проект. Ќе се
развие

концепт

следење
програмското
буџетирање)

ВКУПНО:

7,995,000 МКД
130,000 евра

за
на

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 3: планирање и буџетирање

МЕРКА
П3M1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите
АКТИВНОСТ
Активност 2: вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ)

РЕЗУЛТАТИ
Извештај за ПУЈИ (PIMA)
ПОКАЗАТЕЛИ
Извештај од спроведената процена
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

Вршење Процена на управувањето
инвестиции (во соработка со ММФ)
ПОДАКТИВНОСТ
Ангажирање тим за процената

Состаноци
институции

и

соработка

со

сите

со

јавни

релевантни

ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К1
2018

ТАРГЕТ ФГ 2018
Подготвен извештај во 2019 година
ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ЗАВР
ШУВ
А
кк/гг
К4
2018

крај на
2018/19

2019

крај на
2018/19

2019

МФ
и
други
релевантни
институции кои
имаат капитални
проекти
МФ
и
други
релевантни
институции кои
имаат капитални
проекти

ММФ

ММФ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

300,000 евра =
18,450,000 МКД

ИЗВОР

Финансирано од страна
на донатори

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Обезбедување податоци и документи

крај на
2018/19

2019

МФ
и
други
релевантни
институции кои
имаат капитални
проекти

ММФ

ВКУПНО:

18,450,000 МКД
300.000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 3: планирање и буџетирање
МЕРКА
П3M3: ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ
АКТИВНОСТ
Активност 1: подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за буџетите
ПОКАЗАТЕЛИ
Подготвен нов Закон за буџетите
АКТИВНОСТ

Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за
буџетите
ПОДАКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К1
2017

ЗАВР
ШУВА
кк/гг
К4
2018

ТАРГЕТ ФГ 2018
Усвоен нов Закон за буџетите
ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Анализи на постојните податоци, документи и

2017

2018

МФ

Експерт од ММФ мисија за техничка
помош:
- мисија
за
техничка помош спроведена
во
декември
2017
година
- краткорочна
мисија
за
техничка помош во февруари 2018

предлози обезбедени во рамки на проектот од ИПА

.

Подготовка на нов/ревидиран Закон за буџетите

Консултации со сите релевантни сектори во МФ

2017

2017

2018

2018

Експерт од ММФ - мисија за техничка помош -

Министерство за
финансии

Министерство за
финансии

спроведена во декември 2017 година

2018

Собрание

Буџет на државата

105,000 евра =
6,457,500 МКД

Финансирано од страна
на донатори
(во фаза на преговори со
потенцијални донатори
за подготовка на
буџетската регулатива
во согласност со
подобрувањата на
системот за УЈФ,
деталното планирање на
сите работни процеси во
УЈФ и подготовка на
техничката
спецификација за
интегрираниот
информатички систем
за управување со
финансии)

10,000 евра = 615,000
МКД*
*истата мисија и
трошоци од П3М1А1

2017 - Трошоците за
експертот од ММФ ги
финансира ММФ

5,000 евра = 307,500
МКД

краткорочна мисија за
техничка помош - 2018
финансирана од ММФ

Странски и домашни
експерти
Експерт од ММФ мисија за техничка
помош

Странски и домашни
експерти
Експерт од ММФ мисија за техничка
помош

Странски и домашни
експерти

Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите

30,000 евра =
1,845,000 МКД

/
ВКУПНО:

8,610,000 МКД
140,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
ПОКАЗАТЕЛИ
Воведување нови модули
% на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ систем
Степен на усогласеност на ЗЈН со законодавството на ЕУ и Директивите
Просечен број на понудувачи по постапка за јавни набавки
Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од ДЗР со утврдени
нерегуларности за неусогласеност со прописите за јавни набавки
Сооднос на решени и примени жалби
Степен на користење модерни техники и методи за јавни набавки (е-пазар за
набавки од мала вредност и е-каталози)
Процент на жалби одбиени од ДКЖЈН
Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен
тренд)
% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ
% на подготвени показатели
% на статистички процеси опфатени со реструктурираниот ИТ систем за креирање
статистички податоци

ТАРГЕТ ФГ 2018
/
/
Законот и прописите се усогласени со законодавството на ЕУ
2.97 /Годишен извештај на Бирото за јавни набавки
Извештаи на ДЗР
Најмалку 90% решени предмети
0
Зависи
0
30%
0%
15%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот

МЕРКА
П4М1: спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИСУФ)
АКТИВНОСТ
Активност 1: воведување ИБАН (IBAN) сметки
РЕЗУЛТАТИ
Нов правилник (за користење ИБАН (IBAN) сметки)

ПОКАЗАТЕЛИ
а) Основање работни групи
б) Подготовка и усвојување нов правилник со обрасци и постапки
в) % на трансакции обработени преку нови ИБАН (IBAN) сметки
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
РАМКА

Воведување ИБАН (IBAN) сметки

ПОДАКТИВНОСТ

ПОЧНУ
ВА
кк/гг
К1 2018

ЗАВРШ
УВА
кк/гг
К1 2019

ТАРГЕТ ФГ 2018
a) Воспоставени работни групи
б) Усвоен нов правилник (за користење ИБАН (IBAN) сметки)
в) 30
ОДГОВОРН
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
А
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦ
ИНСТИТУЦИИ
ИЈА
ИЗНОС НА
ИЗВОР
СРЕДСТВА
МФ

НБРМ (Народна
банка), КИБС (банки),
УЈП; Царинска
управа, социјални
фондови, буџетски
корисници

21,000 евра =
1,291,500 МКД

Буџет на државата

40,000 евра =
2,460,000 МКД

Финансирано од страна
на донатори

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Основање заеднички тимови за надзор на развојот и
воведувањето на измените што влијаат врз секоја
институција

К1 2018

К1 2018

МФ

НБРМ (Народна
банка), КИБС (банки),
УЈП; Царинска
управа, социјални
фондови, буџетски
корисници

/

/

Дефинирање нов правилник со обрасци и постапки

К2 2018

К3 2018

МФ

НБРМ (Народна
банка), КИБС (банки),
УЈП; Царинска
управа, социјални
фондови, буџетски
корисници

5,000 евра = 307,500
МКД

Буџет на државата

30,000 евра =
1,845,000 МКД

Финансирано од страна
на донатори

Приспособување на сопствениот софтвер со цел
обработка на наплатата на приходи и плаќањата

К2/2018

К3/2018

МФ

НБРМ (Народна
банка), КИБС (банки),
УЈП; Царинска
управа, социјални
фондови, буџетски
корисници

11,000 евра = 676,500
МКД

Буџет на државата

Постепено воведување ИБАН (IBAN) сметки

К3/2018

К1/2019

МФ

НБРМ (Народна
банка), КИБС (банки),
УЈП; Царинска
управа, социјални
фондови, буџетски
корисници

5,000 евра = 307,500
МКД

Буџет на државата

10,000 евра =
615,000 МКД

Финансирано од страна
на донатори

ВКУПНО:

3,751,500 МКД
61,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на буџетот
МЕРКА
П4М2: зајакнување на контролата врз обврските
АКТИВНОСТ
Активност 1: подготовка на извештај за навремено внесување податоци за преземените обврски
РЕЗУЛТАТИ
Квартален извештај за буџетски корисници кои не ги пријавиле преземените обврски навреме
ПОКАЗАТЕЛИ
(%) Број на буџетски корисници кои почнале навремено да доставуваат
податоци/број на БК кои не доставиле податоци
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
РАМКА

Подготовка на извештај за навремено внесување
податоци за преземените обврски

ПОЧНУ
ВА
кк/гг
К1 2018

ТАРГЕТ ФГ 2018
50
ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦ
ИЈА

ЗАВРШ
УВА
кк/гг
К4 2019

МФ

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ

БУЏЕТ

ИЗВОР

Буџетски корисници

523,000 МКД = 8,500
евра

Буџет на државата

ПОДАКТИВНОСТ
Воспоставување регистар на буџетски корисници кои
не ги пријавиле преземените обврски навреме

К1 2018

К4 2019

МФ

Буџетски корисници

461,500 МКД = 7,500
евра

Буџет на државата

Подготвување квартални извештаи за буџетските
корисници кои не ги пријавиле преземените обврски
навреме и нивно објавување на веб-страницата на
Министерството

К1 2018

К4 2019

МФ

Буџетски корисници

61,500 МКД = 1,000
евра

Буџет на државата

ВКУПНО:

523,000 МКД
8,500 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4М3: зајакнување на управувањето со долг
АКТИВНОСТ
Активност 1 (П4М3А1): ревидирање на законските прописи за долг
РЕЗУЛТАТИ
Усвоени измените на законските прописи за јавен долг
ПОКАЗАТЕЛИ
Усвоени измени на Законот за јавен долг
АКТИВНОСТ

Ревидирање на законските прописи за долг

ТАРГЕТ ФГ 2018
Усвоени измени на Законот за јавен долг
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K4
2017

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ЗАВР
ШУВ
А
кк/гг
K4
2018

ИЗНОС НА СРЕДСТВА

ИЗВОР

ПОДАКТИВНОСТ
Подготовка на измените на Законот за јавен долг

K1 2018 K1 2018

МФ

Ниту една

18,750 МКД = 305 евра

Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Работилница за подготвување измени на Законот за
јавен долг во организација на Светска банка во
рамките на Програмата за државен долг и
управување со ризици

K1 2018

K2
2018

МФ

СБ, НБРМ,
ДЗР

284,125 МКД = 4,620 евра

Подготовка на измените на Законот за јавен долг

K3
2018

K4
2018

Собрание

Ниту една

3,125 МКД = 50 евра

ВКУПНО:

Трошоците на
експертите од СБ ќе
бидат покриени од
страна на СБ во рамките
на Програмата за
државен долг и
управување со ризици.
Трошоците за учеството
на државните
службеници на
паботилницата ќе бидат
покриени од буџетот на
државата.
Буџет на државата

306,000 МКД
4,975 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4М3: зајакнување на управувањето со долг
АКТИВНОСТ
Активност 3 (П4М3А3): дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на каматни стапки
РЕЗУЛТАТИ
Нови показатели за мерење на ризикот
ПОКАЗАТЕЛИ
Воведени показатели за мерење на ризикот
АКТИВНОСТ

Дополнување на постојните показатели за ризик со
ризик од рефинансирање и ризик од промена на
каматни стапки
ПОДАКТИВНОСТ

ТАРГЕТ ФГ 2018
/
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
K3
2017

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А

ЗАВРШ
УВА
кк/гг

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

K2 2019

Градење капацитети/обуки

Зајакнување на аналитичката основа на стратегијата за
управување со долг

ИЗВОР

K3 2017

K2 2019

К4
2018

К2 2019

МФ

МФ

Светска
банка

267,875 МКД =
4,356 евра

Трошоците на експертите од СБ
ќе бидат покриени од страна на
СБ во рамките на Програмата за
државен долг и управување со
ризици

28,125 МКД = 457
евра

Буџет на државата

ВКУПНО:

296,000 МКД
4,813 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4М3: зајакнување на управувањето со долг
АКТИВНОСТ
Активност 4 (П4М3А4): зајакнување на човечките капацитети
РЕЗУЛТАТИ
Нови вработени кои работат на прашања поврзани со управување со долг
ПОКАЗАТЕЛИ
а) Број на нововработен персонал

ТАРГЕТ ФГ 2018
2 нови вработувања

АКТИВНОСТ

Зајакнување на капацитетите
управувањето со долг

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

за

планирање

на

ЗАПОЧ
НУВА
кк/гг
K4
2017

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

ЗАВР
ШУВА
кк/гг
K1
2020

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА СРЕДСТВА

ИЗВОР

ПОДАКТИВНОСТ

450,000 МКД = 7,317 евра
Оглас за вработување

К1 2018

К1 2020

Буџет на државата

МФ

ВКУПНО:

450,000 МКД
7,317 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 1: преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки и нови вработени кои работат на јавните набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во
а) Подобрена поделба и уредување на функциите на носечките субјекти во
согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA)
системот за јавни набавки
б) Број на нововработен персонал
б) 18 нови вработувања
АКТИВНОСТ

Преиспитување (ревидирање) на мандатот и
одговорностите на институциите вклучени во
системот за јавни набавки
ПОДАКТИВНОСТ
Извршени се измени на Законот за јавни набавки
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
165/2017) во ноември 2017 година, според кои се укина
Советот за јавни набавки
Нов Закон за јавни набавки

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ОДГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЈА

ЗАПОЧН
УВА
кк/гг
К3 2017

ЗАВРШУ
ВА кк/гг

К3 2017

К4 2017

МФ_БЈН

К2 2018

К4 2018

МФ_БЈН

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

К4 2017

/

ДКЖЈН

Оваа
активност
завршена.

Буџет на БЈН
30,500 МКД = 500
евра

Зајакнување на капацитетите во Бирото за јавни
набавки

К2 2018

К4 2018

МФ

БЈН

Буџет на државата
4,200,000 МКД =
68,300 евра
ВКУПНО:

4,230,500 МКД
68,800 евра

е

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 2: усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ
a) Усогласено законодавство со законодавството на ЕУ
б) Стапка на конкуренција: - постапки во кои е поднесена само една понуда (само за
b) 25%
постапки водени по електронски пат)
АКТИВНОСТ

Усогласување на законската рамка за јавни набавки со
законодавството на ЕУ
ПОДАКТИВНОСТ
Прв нацрт на новиот Закон за јавни набавки

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПОЧН
УВА
кк/гг
К4 2017

ЗАВРШУ
ВА кк/гг

К3 2017

К1 2018

ОДГОВОРН
А
ИНСТИТУЦ
ИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

БЈН

МФ; ДКЖЈН

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

К4 2018

3,075,000 МКД =
50,000 евра

Подготвување нов Закон за јавни набавки усогласен со
новите директиви на ЕУ

К1 2018

Усвојување на новиот Закон за јавни набавки

К2 2018

ИЗВОР

К2 2018

БЈН

МФ; ДКЖЈН

464,644 МКД = 7,500
евра
464,644 МКД = 7,500

Техничка помош од
ППРУ (SIGMA)

Буџет на БЈН
Буџет на БЈН

евра
К4 2018

МФ_БЈН

ДКЖЈН

122,000 МКД = 2,000
евра
ВКУПНО:

Буџет на БЈН

4,126,288 MКД
67,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот

МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 3: институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита
РЕЗУЛТАТИ
Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други
a) Задоволителни наоди во Извештајот на ППРУ (SIGMA)
алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA)
b) Најмалку 300 лица за јавни набавки сертифицирани за првпат
б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно
c) 10,69% од жалбите се предмет на тужба пред судска инстанца
в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки обжалени
20,73% oд одлуките што ги донела ДКЖЈН се поништени
пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДКЖЈН
АКТИВНОСТ

Институционално зајакнување на системот за јавни
набавки, вклучувајќи ја и правната заштита
ПОДАКТИВНОСТ
Подготвување нацрт-твининг фише, вклучувајќи ја
оваа компонента како дел од едно твининг фише во
рамките на ИПА 2 – 2018 година

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К2
2018
К2
2018

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А

ЗАВРШУ
ВА кк/гг

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

К4 2020

К1 2019

БЈН

МФ

196,000 МКД = 3,180
евра
ВКУПНО:

Буџет на БЈН

196,000 МКД
3,180 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот

МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 4: воведување систем за е-жалби
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен
0
тренд)
Број на нови модули
Воведување нови модули на ЕСЈН
Усвоен Закон за јавни набавки и подзаконски акти
Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
ИНСТИТУЦИ
ЈА
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ЗАПО
ЗАВ
ИЗНОС НА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
ЧНУВ
РШУ
СРЕДСТВА
А
ВА
кк/гг
кк/гг
Воведување систем за е-жалби
К2
К2
2017
2019
ПОДАКТИВНОСТ
Подготвување нацрт и конечни спецификации од страна К2 2017 К4
БЈН
СБ
19.450 евра = 1,200,000 Грант од Светска банка.
2017
МКД
на БЈН и ангажирање локален консултант – фаза 1
Оваа активност е
завршена.
БЈН
86,000 МКД = 1,400
Оваа активност е
Усвојување на спецификациите – фаза 1
К4 2017 К4
2017
евра
завршена.
Буџет на БЈН
Спроведување на потребните измени во Законот за јавни К2 2018 К4
БЈН
МФ
86,000 МКД = 1,400
Буџет на БЈН
2018
евра
набавки и подзаконските акти – фаза 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Развивање нови модули – фаза 2

К1 2018

К2
2018

БЈН

10.000 евра = 615,000
МКД

Грант од Светска банка

Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2

К2 2018 К3
2018

БЈН

10.000 евра = 615,000
МКД

Грант од Светска банка

ВКУПНО:

2,602,000 МКД
42,250 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 5: развивање извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“
РЕЗУЛТАТИ
Извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
Развиени методолошки алатки за поттикнување на спроведувањето со цел
Развивање „црвени знаменца“ на ЕСЈН
поефикасно спречување и сузбивање на нерегуларностите
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОР
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
НА
ИНСТИТУ ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ЦИЈА
ИНСТИТУЦИИ
ЗАПОЧН
ЗАВРШ
ИЗНОС НА
ИЗВОР
УВА
УВА
СРЕДСТВА
кк/гг
кк/гг
Развивање извештаи што се однесуваат на
К3 2017
К3 2018
интегритетот со показатели на успешност на јавните
набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“
ПОДАКТИВНОСТ
Подготвување нацрт и конечни спецификации од К3 2017
К1 2018
БЈН
СБ
48.000 евра =
Грант на Светска банка
2,952,000 МКД
страна на БЈН и ангажирање меѓународен консултант –
фаза 1
Усвојување на спецификациите - фаза 1

К1 2018

К1 2018

БЈН

172,000 МКД = 2,800
евра

Буџет на БЈН

Развивање нови модули - фаза 2

К1 2018

К2 2018

БЈН

15,000 евра = 922,500
МКД

Грант на Светска банка

Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2

К2 2018

К3 2018

БЈН

15,000 евра = 922,500
МКД

Грант на Светска банка

ВКУПНО:

4,969,000 МКД
80,800 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 6: воведување обврска за објавување на годишните планови за јавни набавки
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
Процент на објавени планови за јавни набавки на ДО на ЕСЈН
0% објавени планови за јавни набавки од ДО
Усвојување нов Закон за јавни набавки со кој ќе се воведе законска обврска Усвоен нов Закон за јавни набавки
договорните органи да ги објавуваат годишните планови за јавни набавки
АКТИВНОСТ

Воведување обврска за објавување на годишните
планови за јавни набавки
ПОДАКТИВНОСТ

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К1
2018

ЗАВР
ШУВА
кк/гг

ОДГОВОРН
А
ИНСТИТУЦ
ИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

К4
2021
60,500 МКД= 980 евра

Усвојување нов Закон на јавни набавки со кој ќе се воведе
законската обврска за објавување на годишните планови за
јавни набавки

К2
2018

ИЗВОР

К4
2018

МФ_БЈН

Буџет на БЈН

ДКЖЈН

ВКУПНО:

60,500 МКД
980 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 7: објавување на склучените договори за јавни набавки и нивните анекси
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ 2018
Процент на објавени склучени договори и измени
100% објавени договори за јавни набавки
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОР
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
НА
ИНСТИТУ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ЦИЈА
ЗАПО
ЗАВР
ИЗНОС НА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
ЧНУВ
ШУВА
СРЕДСТВА
А
кк/гг
кк/гг
Објавување на склучените договори за јавни набавки и
К4
К4 2021
нивните анекси
2017
ПОДАКТИВНОСТ
Нов модул за објавување на склучените договори за јавни
К4
К4 2017
БЈН
15,000 евра = 922,500
Буџет на БЈН за развој на
набавки
2017
МКД
ЕСЈН
Влада на РМ
Оваа активност е
завршена во 2017 г.
8,000 МКД = 130 евра
Усвојување нов Закон за јавни набавки со кој ќе се воведе
К2
К4 2018
МФ_БЈН
Буџет на БЈН
2018
законската обврска за објавување на доделените договори
за јавни набавки
ВКУПНО:

930,500 МКД
15,130 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M4: зајакнување на системот за јавни набавки
АКТИВНОСТ
Активност 8: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози
РЕЗУЛТАТИ
Нов Закон за јавни набавки
Нови алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози
ПОКАЗАТЕЛИ
Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки: е-пазар за

ТАРГЕТ ФГ 2018
Стратегија, придружена со список на препораки и сценарија на најдобри практики

набавки од мала вредност и е-каталози
АКТИВНОСТ

Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози
ПОДАКТИВНОСТ
Техничка помош за развивање стратегија и препораки за
спроведување нови инструменти за јавни набавки: е-

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПО
ЧНУВ
А
кк/гг
К1
2018

ЗАВР
ШУВА
кк/гг

К1 2018

К2 2018

ОДГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

К4
2020
БЈН

15,000 евра = 922,500
МКД

грант SAFE од Светска
банка

пазар за набавки од мала вредност и е-каталози
ВКУПНО:

922,500 МКД
15,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот
МЕРКА
П4M5: ефективен систем за ЈПП и концесии
АКТИВНОСТ
Активност 1: воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП
РЕЗУЛТАТИ
Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ2018
Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за склучени договори за
Транспарентност на договорите за воспоставување јавно-приватно партнерство
воспоставување јавно-приватно партнерство
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРН
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
А
ИНСТИТУЦ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИЈА
ЗАПО
ЗАВР
ИЗНОС НА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
ЧНУВ
ШУВА
СРЕДСТВА
А
кк/гг
кк/гг
Воспоставување/надградување/унифицирање и
К2
К2
Министерст
2018
2019
во за
објавување регистар за ЈПП
економија
(ME)
ПОДАКТИВНОСТ
Анализа на можноста за и начинот на надградување на
системот за е-аукции во МЕ во насока на воспоставуавње
единствен

систем

воспоставување

за

доделување

јавно-приватно

договори

партнерство,

за

односно

систем преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување
на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и
ќе содржи регистар на склучени договори (сублимиран
систем за доделување договори за воспоставување јавноприватно партнерство од почеток до крај)

К2
2018

К3
2018

МЕ

МФ, БЈН

1,200 евра = 73,800
МКД

Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Консултации со ИТ експерти и подготовка на нацртспецификација
единствен

за

електронски

надградување/воспоставување
систем

за

К3
2018

К3
2018

МЕ

К4
2018

К4
2018

МЕ

1,800 евра = 110,700
МКД

Буџет на државата

3,600 евра = 221,400
МКД

Буџет на државата

јавно-приватно

партнерство
Спроведување на потребните измени во Законот и
подзаконските акти

БЈН

ВКУПНО:

405,900 МКД
6,600 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 4: извршување на Буџетот

МЕРКА
П4M5: ефективен систем за ЈПП и концесии
АКТИВНОСТ
Активност 3: усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ
РЕЗУЛТАТИ
Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство
ПОКАЗАТЕЛИ
ТАРГЕТ ФГ2018
Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ
Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕНСКА
ОДГОВОРНА
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
РАМКА
ИНСТИТУЦИ
ЈА
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ЗАПО
ЗАВ
ИЗНОС НА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
ЧНУВ
РШУ
СРЕДСТВА
А
ВА
кк/гг
кк/гг
Усогласување на законодавството со соодветното
К4
К4
МЕ и МФ
2017
2018
законодавство на ЕУ
ПОДАКТИВНОСТ
Основање

меѓуминистерска

работна

група

за

подготвување Нацрт-закон за измени и дополнувања на
Законот за концесии и јавно-приватно партнерство

К1 2018

К1
2018

МЕ и МФ

0

Потреба од техничка
помош од ППРУ (SIGMA)

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Подготовка на анализа и предлог за изменување и
дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно
партнерство

К2
2018

К2
2018

МЕ и МФ

Биро
за
јавни
набавки,
Министерство
за
финансии,
Министерство
за
транспорт и врски,
Министерство
за
култура,
Министерство
за
животна средина и
просторно
планирање,
Министерство
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство,
Кабинет
на
вицепремиерот
за
економски прашања,
Секретаријат
за
законодавство

3,600 евра = 221,400
МКД

Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Подготовка на Законот за изменување и дополнување на
Законот за концесии и јавно-приватно партнерство

К2
2018

К3
2018

МЕ и МФ

Биро
за
јавни
набавки,
Министерство
за
финансии,
Министерство
за
транспорт и врски,
Министерство
за
култура,
Министерство
за
животна средина и
просторно
планирање,
Министерство
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство,
Кабинет
на
вицепремиерот
за
економски прашања,
Секретаријат
за
законодавство

4,800 евра = 295,200
МКД

Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Подготовка и усвојување на Законот за изменување и
дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно
партнерство

К4
2018

К4
2018

МЕ и МФ

Биро
за
јавни
набавки,
Министерство
за
финансии,
Министерство
за
транспорт и врски,
Министерство
за
култура,
Министерство
за
животна средина и
просторно
планирање,
Министерство
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство,
Кабинет
на
вицепремиерот
за
економски прашања,
Секретаријат
за
законодавство

7,200 евра = 442,800
МКД

ВКУПНО:

Буџет на државата

959,400 МКД
15,600 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 5: транспарентно владино известување
ПОКАЗАТЕЛИ
Повисоко рангирање според Индексот на отворен буџет

ТАРГЕТ ФГ 2018
/

Објавен Граѓански буџет

Објавен Граѓански буџет

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 5: транспарентно владино известување
МЕРКА
П5M1: зголемена транспарентност преку владино известување
АКТИВНОСТ
Активност 1: развивање и спроведување стандарди за транспарентност за известување за УЈФ
РЕЗУЛТАТИ
Буџет, завршна сметка на Буџетот и Фискална стратегија надополнети со дополнителни податоци
Извештаи
Граѓански буџет
ПОКАЗАТЕЛИ
Објавени нови фискални информации

ТАРГЕТ ФГ2018
- Квартални извештаи за извршување на буџетот по буџетски корисник
- Квартални и полугодишни извештаи за извршување на буџетот на единиците на локалната самоуправа
- Квартални извештаи за извршување на буџетот на општа влада (консолидиран извештај за Буџетот на
Република Македонија и буџетите на единиците на локалната самоуправа)
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ОДГОВОРНА
ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ИНСТИТУЦИЈ
ДРУГИ
А
ЗАСЕГНАТИ
ЗАПОЧН
ЗАВРШУВА
ИЗНОС НА
ИЗВОР
ИНСТИТУЦИИ
УВА
кк/гг
СРЕДСТВА
кк/гг
К1 2018
К4 2021

АКТИВНОСТ

Развивање и спроведување стандарди за
транспарентност за известување за УЈФ
ПОДАКТИВНОСТ
Дополнителни податоци во Буџетот

2017

Дополнителни податоци во завршната сметка

Континуирано
во текот на
Програмата
Континуирано
во текот на
Програмата

МФ

МФ

Буџетски
корисници

2017

Континуирано
во текот на
Програмата

МФ

Буџетски
корисници

2017

Континуирано
во текот на
Програмата

МФ

2018

на Буџетот
Дополнителни

податоци

во

Фискалната

стратегија
Дополнителни

податоци

страницата на МФ

објавени

на

веб-

Буџетски
корисници
Буџет на државата

25,000 евра = 1,537,500
МКД

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Процена

на

фискална

мисија на ММФ

транспарентност

–

Прва
половина
од 2018

крај на 2018

МФ и други
релевантни
институции

ММФ

40,000 евра =
2,460,000 МКД
ВКУПНО:

Финансирано од страна
на донатори
3,997,500 МКД
65,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 5: транспарентно владино известување
МЕРКА
П5M1: зголемена транспарентност преку владино известување
АКТИВНОСТ
Активност 2: објавување Граѓански буџет
РЕЗУЛТАТИ
Буџет, завршна сметка на Буџетот и Фискална стратегија надополнети со дополнителни податоци
Извештаи
Граѓански буџет
ПОКАЗАТЕЛИ
Објавување Граѓански буџет
АКТИВНОСТ

Објавување Граѓански буџет

ПОДАКТИВНОСТ
Подготовка и креирање на документот

Подготовка на сите постапки за изработка и
печатење на документот

ТАРГЕТ ФГ2018
Објавен Граѓански буџет
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ЗАПОЧ
НУВА
кк/гг
К4 2017
К4 2018
К4 2019
К4 2020
К4 2021

ЗАВРШУВ
А
кк/гг
К4 2017
К4 2018
К4 2019
К4 2020
К4 2021

2017

Континуир
ано
во
текот
на
Програмата
Континуир
ано
во
текот
на
Програмата

2018

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
ЈА

МФ

МФ

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

3,500 евра = 215,250
МКД
5,000 евра = 307,500
МКД*
* Пресметаниот
износ се однесува на
објавување на

ИЗВОР

Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Објавување на документот
Објавен Граѓански буџет за 2018 година на вебстраницата на Министерството за финансии

2017

Континуир
ано
во
текот
на
Програмата

МФ

документот во
печатена форма во
иднина
ВКУПНО:

522,750 МКД
8,500 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 6: внатрешна контрола
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

% на спроведени препораки од внатрешната ревизија

43%

% на покриеност со внатрешна ревизија заснована на процена на ризик на
централната и на локалната власт

68%

Број на буџетски корисници што го применуваат децентрализираниот систем за
управување со јавни средства

46%

Позитивно мислење на внатрешната ревизија за информациите за успешност,
доставено од институции на централната и на локалната власт за нивните
програми (% на покриеност)
% на ревидирани програми на годишно ниво

10%

20%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 6: внатрешна контрола

МЕРКА
П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка
АКТИВНОСТ
Активност 1: подготовка на нова легислатива за ЈВК
РЕЗУЛТАТИ
а) Нов Закон за ЈВК
б) Нови правилници за финансиско управување и контрола (ФУК)
в) Нови правилници за внатрешна ревизија (ВР)
г) Нов Прирачник за ФУК
д) Нов Прирачник за ВР
ПОКАЗАТЕЛИ
а) Нов Закон за ЈВК
б) Нови правилници за ФУК
в) Нови правилници за ВР
г) Нов Прирачник за ФУК
д) Нов Прирачник за ВР
АКТИВНОСТ

Подготовка на нова легислатива за ЈВК

ТАРГЕТ ФГ 2018
а) Подготвен и усвоен Закон за ЈВК
б)/
в)/
г)/
д)/
ВРЕМЕНСКА РАМКА
ЗАПОЧНУ
ВА
кк/гг
К1 2018

ЗАВРШУВ
А
кк/гг
К4 2020

К4 2017

К4 2017

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
ЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

БУЏЕТ

ПОДАКТИВНОСТ
Основање работна група

МФ

МИОА;
(SIGMA)

ГС,

ППРУ

0

ИЗВОР

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Анализа на постојната легислатива

К1 2018

К1 2018

МФ

ЦЕХ,
работна
група, експерти
од РЕСПА

6.000 евра = 369,000
МКД

Буџет на
државата

10. 000 евра = 615,000
МКД
Подготвување Закон за ЈВК врз основа на препорака
од спроведените анализи

К2 2018

К2 2018

МФ

ЦЕХ, експерти од
РЕСПА

2.200 евра = 135,300
МКД

10.000 евра = 615,000
МКД
0

Јавна дискусија за Нарцт- закон за ЈВК

К2 2018

К2 2018

МФ

ЦЕХ,
други
засегнати страни

Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВК и
доставување до Владата за негово усвојување

K2 2018

K2 2018

МФ

ЦЕХ, Влада

0

Усвојување на Законот за ЈВК од страна на
Парламентот

K3 2018

K4 2018

Влада,
Парламент

0

МФ

ВКУПНО:

РЕСПА
Буџет на
државата

РЕСПА

1,734,300 МКД
28,200 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 6: внатрешна контрола
МЕРКА
П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво
АКТИВНОСТ
Активност 2: воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК
РЕЗУЛТАТИ
Усвоен Закон за Академија за јавни финансии
Усвоени правилници за континуирани обуки за ФУК и за ВР
Усвоен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори
Обуки
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

а) Зајакнати човечки капацитети на Одделението за супервизија

а) Екипирано Одделението за супервизија

б) Обучување на персоналот

б) Спроведено обучување на персоналот на Одделението за супервизија

в) Спроведени супевизии на Оддленијата за ВР и за ФУК

в) /

АКТИВНОСТ

Воспоставување систем за супервизија на одделенијата
за ВР и за ФУК

ВРЕМЕНСКА РАМКА
ЗАПОЧН
УВА
кк/гг
K1 2018

ЗАВРШУВА
кк/гг

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
ЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

K4 2021

ПОДАКТИВНОСТ
Почеток на постапката за ангажирање нов персонал во
Одделението за супервизија

K4 2018

K1 2019

МФ

50.000 евра =
3,075,000 МКД*
*годишни плати за
1+4 вработени
ВКУПНО:

Буџет на МФ

3,075,000 МКД
50,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

% на препораки од надворешна ревизија кои водат кон преземање корективни
мерки

55%

% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи

45%

Број на ревизии на успешност

4

Број на ревизорски извештаи за кои расправал Парламентот

0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор
МЕРКА
П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)
АКТИВНОСТ
Активност 1: развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР
РЕЗУЛТАТИ
Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија
Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии
15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии
Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година
Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР
15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста
Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСВРИ

а) Разработен извештај за процена вклучувајќи препораки за подобрување на

(ISSAI)

процесот на ревизија согласно МСВРИ (ISSAI)

б) Процесот на стратешко планирање ревизии во согласност со приоритетите на ДЗР и

б) Извештај со компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на

расположливите ресурси

развиениот процес на стратешко планирање

в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии

в) До 30 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање

АКТИВНОСТ

Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ЗАПОЧН
УВА
кк/гг

ЗАВРШУ
ВА
кк/гг

K4 2017

K3 2019

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР
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ПОДАКТИВНОСТ
Процена на подобрувањето на процесот на ревизија во
согласност со МСВРИ (ISSAI) во поглед на процесот на
стратешко планирање на ревизиите

К1 2018

К4 2018

ДЗР

Не

189,015 евра =
11,624,400 МКД

ИПА
Твининг договор

Компаративна анализа, препораки и предлози со
упатување на развиениот процес на стратешко планирање

К2 2018

К4 2018

ДЗР

Не

23,850 евра = 1,466,775
МКД

ИПА Твининг договор

Обука на вработените во ДЗР за стратешко планирање
ревизии

К3 2018

К4 2018

ДЗР

Не

28,540 евра = 1,755,210
МКД

ИПА Твининг договор

ВКУПНО:

14,846,385 МКД
241,405 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор
МЕРКА
П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)
АКТИВНОСТ
Активност 2: процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со
релевантната законска рамка
РЕЗУЛТАТИ
Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија
Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии
15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии
Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година
Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР
15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста
Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и

Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и

капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на

капацитетот на човечките ресурси во ДЗР

ревизиите
АКТИВНОСТ

Процена на институционалниот капацитет и капацитетот
на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок
квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната
законска рамка

ВРЕМЕНСКА
РАМКА
ЗАПОЧ
НУВА
кк/гг
K4 2017

ЗАВРШУ
ВА
кк/гг
K3 2019

ОДГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР
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ПОДАКТИВНОСТ
Преглед
со
препораки
за
институционалниот капацитет
човечките ресурси во ДЗР

и

зајакнување
капацитетот

на
на

К3 2018

К4 2018

ДЗР

Не

38,927 евра =
2,394,000 МКД
ВКУПНО:

ИПА Твининг договор

2,394,000 МКД
38,927 евра
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ПРИОРИТЕТ
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор
МЕРКА
П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)
АКТИВНОСТ
Активност 3: зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност
РЕЗУЛТАТИ
Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија
Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии
15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии
Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година
Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР
15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста
Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

a) Обука на вработени во ДЗР за резвизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ

a) /

б) Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна

b) /

внатрешна финансиска контрола, јавни набавки.
АКТИВНОСТ

Зајакнат административен капацитет за ревизија на
успешност

ВРЕМЕНСКА РАМКА
ЗАПОЧН
УВА
кк/гг
K4 2017

ЗАВРШУ
ВА
кк/гг
K3 2019

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

ПОДАКТИВНОСТ
Обука на вработени во ДЗР за резвизија на успешност и
ревизија на средства од ЕУ

К2 2018

К3 2019

ДЗР

Не

26,000 евра =
1,599,000 МКД*
*пресметан
трошок за 2018

ИПА Твининг

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
Вршење пилот ревизии на успешност во областа на
средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска
контрола, јавни набавки.

К3 2018

К3 2019

ДЗР

Не

68,850 евра =
4,234,275 МКД*
*пресметан
трошок за 2018
ВКУПНО:

ИПА Твининг

5,833,275 МКД
94,850 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор
МЕРКА
П7М2: зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието
АКТИВНОСТ
Активност 1: анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за
соработка меѓу ДЗР и Парламентот во ЕУ
РЕЗУЛТАТИ
Подготвен извештај со препораки за зголемена транспарентност на функцијата на Собранието за надзор на законските прописи
Подготвен извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците
Разработен План за обука на пратениците
ПОКАЗАТЕЛИ

ТАРГЕТ ФГ 2018

а) Извештај со препораки за зголемена транспарентност на функцијата на

Извршена анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со

Собранието за надзор на законските прописи врз основа на спроведување на

заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики

најдобрите практики во ЕУ, вклучувајќи опции за разгледување и дебатирање по

во ЕУ

ревизорските извештаи во рамките на собраниските постапки
АКТИВНОСТ

Анализа на постојната законска и институционална
рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и
Собранието во споредба со најдобрите практики за
соработка меѓу ДЗР и Парламентот во ЕУ
ПОДАКТИВНОСТ
Да се анализира постојната законска и институционална
рамка во земјата - корисник во врска со заедничката
соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со
најдобрите практики за соработка меѓу ДЗР и
Парламентот во ЕУ

ВРЕМЕНСКА РАМКА
ЗАПОЧНУВА
кк/гг

ЗАВРШУВА
кк/гг

K4 2017

K3 2019

K1 2018

K4 2018

ОДГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЈА

Собрание

ДРУГИ
ЗАСЕГНАТИ
ИНСТИТУЦИИ

ДЗР

ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ
ИЗНОС НА
СРЕДСТВА

ИЗВОР

57,757 евра =
3,552,000 МКД

ИПА Твининг
договор

ВКУПНО:

3,552,000 МКД
57,757 евра
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Приоритет

Износ на средства
Донаторски средства
МКД
ЕУР

Буџет на државата
МКД
ЕУР
1: подобрена фискална
рамка
2: мобилизација на
приходите
3: планирање и буџетирање

Вкупно
МКД

ЕУР

2,196,000

35,700

2,490,000

40,500

4,686,000

76,200

91,797,799

1,492,641

60,464,900

983,171

152,262,699

2,475,812

4,305,000

70,000

30,750,000

500,000

35,055,000

570,000

10,492,588

170,519

14,236,500

231,426

24,729,088

401,945

2,060,250

33,500

2,460,000

40,000

4,520,250

73,500

3,579,300

58,200

1,230,000

20,000

4,809,300

78,200

0

0

26,625,660

432,939

26,625,660

432,939

114,430,937

1,860,560

138,257,060

2,248,036

252,687,997

4,108,596

4: извршување на Буџетот
5: транспарентно владино
известување
6: внатрешна контрола
7: надворешна контрола и
парламентарен надзор
ВКУПНО

